
 
 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی
 «ابو علی ابن سینا » ریاست پوهنتون علوم طبی کابل 

 معاونیت مالی و اداری 
مریت منابع بشری 

 
 ا

 مدیریت عمومی استخدام

 فورم درخواستی و اسناد مورد نیازرهنمود تسلیم دهی        

پوهنتون علوم طبی ( و ششم پنجم ،چهارمسوم، رتبه ) مسلکی هایبست امتحان رقابت آزاد پروسه اشتراک درجهت از تمام متقاضیان واجد شرایط،      

 :شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند، رسانیده می اعالن گردیدهاین پوهنتون  آمریت منابع بشری که از طریق ابو علی ابن سینا کابل

های نظاامی در جریاان پروساه    های خدمات ملکی، بست هرگاه کاندیدان بست"ریاست جمهوری مقام عالی  92مطابق ماده دوم فرمان شماره  .1

 ."گردندتعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می

اساتفاده نمایناد. جهات دریافات فاورم       وزرات تحصایالت عاالی   ،ای خادمات ملکای  ها تا از فورم رسمی بسات  ،محترم مکلف هستند کاندیدان .2

ویب سایت پوهنتاون علاوم طبای    ، )www.mohe.gov.af(وزارت تحصیالت عالی به بخش کاریابی ویب سایت  صورت آنالیندرخواستی به

و ویااب سااایت کمیساایون محتاارم مسااتقل  اصااالخات اداری و خاادمات ملکاای       ) www.kmus.edu.af( ابااو علاای اباان سااینا  کاباال 

( www.iarcsc.gov.af ).مراجعه نمایند   

اساناد    ، ماتمم از خاناه پاری دقیاق    را بعاد  ابو علی ابن سینا کابل پوهنتون علوم طبیکاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی  .3

در  . قابل ذکر اسات کاه  نمایند ارسال  kmu.hr22@gmail.comآدرس: اعالن  به ایمیل  میعاد معینهقبل از ختم تحصیلی و تجربه کاری 

تنظایم   pdfنباشد و تمام اسناد به فارمات   MB 5خجم اسناد ارسالی بیشتر از  ل نام بست مورد نظر را درج نمایند( ایمیsubjectموضوع )

 در غیر آنصورت اسناد شما مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت. گردد

 اسناد تحصیلی

 د.  نباش و یا سایر مراجع ذیربط صحت عامه /تحصیالت عالیوزارت ید تائید شده اسناد تحصیلی با .4

محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیالت عالی نیز باشاد، بناابر   عالوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت اسناد تحصیلی خارج مرز  .5

 .مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باگردد این

 اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیالت عالی است. 1381الی  1371اسناد تحصیلی )داخل و خارج مرز( که بین سال های  .6

 اسناد تجربه کاری

سارری نشاده    هشش ماا که از صدور آن بیشتر از د، فورم خلص سوانح تائید شده نباشرسمی  ادارات دولتی دارای تجربه کاریکه در متقاضیانی .7

 ه نمایند.باشد، ارائ

و اسناد معتبر که وزارت صحت عامه و یاا ساایر    کار کاپی قرار دادباشند، ها و موسسات خصوصی دارای تجربه کاری میکه در شرکتمتقاضیان .8

ر ناماه هاا و ساایر    از ارسال تصدیق نامه ها، تقدی. ذکره تصدیق نموده باشد، نیز ارائه نمایندمراجع ذیربط از ثبت و راجستر شرکت/موسسه مت

  د.داری نمائی آ خوداسناد اضافی جد

مربوط، جهات روشان شادن موضاوع باه      از معلومات دقیق از مراجع  مشکوک به نظر برسد بعد ناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدا هاگاه اسهر .9

   .گردندهای عدلی و قضایی معرفی می ارگان

 خوانش باشد،  روشن و قابل باید دارند،ه میئرا که اراکاندیدان محترم  کاپی اسناد  .10

 ( تماس گرفته خل مطلب نمایند.0747686764ضرورت به شماره ) یمحترم در صورت متقاضیان  .11

http://www.mohe.gov.af/
http://www.kmus.edu.af/
http://www.kmus.edu.af/
http://www.iarcsc.gov.af/
http://www.iarcsc.gov.af/
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معلومات شخصی /شخيص معلومات

نام پدر /نوم د پالرنام /نوم

تخلص
شمارۀ /شمیرهد تذکرې 

تذکره

.ایملیت ېدو  محل تولد /د زې

والیت
ه ېدو نې تاریخ /د زې

تولد

شمارۀ /شمیره ود اړیک
تماس

جنسیت:
مرد/نارینه

زن /ینه

 ود اړیک قریب نوم او/خپلیوهد
  شمیره

تماس شمارۀاسم و 
نزدیکان از   یکی

:ایمیل

انتخاب وظيفه /د دندي انتخاب

اسم والیت /د والیت نوم  موقعیت /ای  اداره / وزارت  عنوان بست /عنوان يدندد

مرکز
والیت

123456بست
78

  دولت يجمهور  يد افغانستان اسالم

خپلواک کمیسیونخدمتونو  ياصالحاتو او ملک يد ادار 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
کميسيون مستقل اصالحات اداری و

خدمات ملکی

اوسني  /عكس فعلي
عكس

برای آپلود عکس کلیک کنید

عکس فعلی / اوسنی عکس

بورد تعیینات خدما ت ملکی 

تنلیک   د لو ړ و زده ک و وزارت د ملکي خدمتونو بستونو لپاره د آزمویني غو
فورم درخواستي امتحان بست هاي خدمات ملكي وزارت تحصيالت عالي

1- ددې فورم سره خپل د تحصیل، کاري تجربي تایید شوي اسناد او د تذکري کاپی ضمیمه کړی/ با این فورم اسناد تحصیلی  

تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید.

سناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی     /صحت عامه  باشد. تجارب کاری در صورتی  که دولتی باشد، فورم خلص    یادداشت : ا

سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی      که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات و یا شفاخانه ها باشد،  

سایر صدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و  سال ت شود. از ار ضمیمه  شد     شده با صدیق و  قرارداد کار که از مراجع مربوطه دولتی تایید  کاپی ت

ضافی جداً خودداری نماید./   تحصییی ي اسییناد مو بابد د  وړو ودکړو ووارت/د عامی روغتیا ووارت  خوا تایید سییوي وي سناد ا ا
کاري تجربه که مو چیري په دو تي ارګان کي وي نو باید خ ص سوانح مو چي تر شپږو میاشتو وړې نه وي ضمیمه کړی او 
که مو چیري په خصوصي سکتور یا هم موسیساتو کي کار کړی وي د اړونده دو تی مراجعو څخه تایید شوی د قرارداد کاپي 

مو ورسره ضمیمه کړی  د تقدیر نامو، ستاین یکونو او نورو غیري اړین اسنادو  ه را یږ و څخه  طفا ډډه وکړی 

2- دا فورمه تر ډکو و وروسیییییییته د خپ و تحصیییییییی ي، کاري تجربې او تذکره د اسیییییییناد سیییییییره یو ای پر دې ایمیل راو یږی

(kmu.hr22@gmail.com) ستاسو اسنادونھ باید لھ 5 ام بی (5Mb) نھ زیاتی نوی/ این فورم را بعد از خانه 

  ( kmu.hr22@gmail.com) پري و ضمیمه نمودن ا سناد تح صیلی، تجربه کاري و کاپی تذکره به این ایمیل آدرس
ار سال   دارید. حجم اسناد ارسالی شما بیشتر از 5 ام بی (5Mb) نباشد.
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ي تحصيالت /زده ک

درجھ/کچه و زدکد 
تحصیل

ای ي  مرجع /د زده ک
تحصیلی

/تحصیيل رشته
رشتۀ تحصیلی

هد پیل /نی
سال

شمولیت

 د پایته رسولو

ه سال /نی
فراغت

رو  د 

فیصد/فیصدۍ
ی نمرات

نوعیت
تحصیل(ر
وزانھ/ش
بانھ)

دوکتورا

ماستر

 
ليسانس

فوق
بکلوريا

بکلوريا

؟داريد بلديتبه کدام زبان ها  /؟لریرسه آشنایی  وکوم ژبد 

صحبت /خربې کول  نوشتن /لیکل  خواندن /لوستل  زبان ھا /ژبې
  کردن

دری

  توپ

انگليسی

ر مهارتونه مهارت های کمپيوتر /د کمپیو

رامونه  /ابتدايي  برنامھ ھا /پرو
 ابتدایی

ن  /من
  متوسط

ه عالی /ډیر 

Ms Word

Ms Excel  

Ms Power Point  

Ms Access  

Other Database  

Internet

آدرس فعلی /اوسن پته آدرس دايمی /دایمي پته

قريه /کلی  ولسوالی  واليت  قريه /کلی  ولسوالی  واليت
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تجربۀ کاری /کاري تجربه

اداره/ وزارت
عنوان /د دندې عنوان

  وظیفھ

پیلددېد دن

ه تاریخ /نی
شروع
وظیفھ

ه پاید  دېد دن /نی
ختمتاریخ 
وظیفھ

تعداد کارمندان
تحت نظارت شما

مقدار
معاش بھ
افغانی

مرجع تاییدی اسناد کاری /مرجعتایید  اسنادو کاري د ستا سو
 Reference check/شما

/عنوان ېدند د  اسم /نوم
اداره /وزارت  عنوان وظیفھ

د آمر د
تیلفون شمیره
شماره تماس

آمر

نالیک پته email د برې
آدرس

الکترونیکی
email

ی خواهيد امتحان بدهيد؟به کدام لسان ملی می /؟په کومي ميل ژ غواړی چي آزموینه ورک

تو دری      پ
 

 یم.واب ورکوونکی پر بنس، د قانون ثابت يش ناسم ېکه چیر  سم دي اومالومات  يدرج شو  ېک هفورمدې په  ېژمنه کوم چ

شده در این فورم، درست است و اگر خالفسپارم کھ اطالعات ثبتمیتعھد 
گو خواھم بود.آن ثابت شود، بر بنیاد قانون پاسخ

با احترام

ءامضا /السلیک
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